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Підрозділ
DONAU KANOL
» Споживчі товари (косметика, медичні 

вироби, засоби для чищення, домашні 
тварини та садівництво)

» Розробка та контрактне виробництво

Підрозділ
DONAU CHEMIE

» Виробництво неорганічних хімікатів (сірчана 
кислота, продукти електролізу, карбід кальцію)

Підрозділ водних 
технологій
» Виробництво осаджувачів та флокулянтів
» Очищення води та стічних вод
» Спеціальні рішення для паперової 

промисловості
Підрозділ 
DONAU CARBON

» Виробництво активованого 
вугілля

» Сервіс та прокат фільтрів
» Повторна активація та утилізація

Підрозділ 
DONAUCHEM
» Дистрибуція хімікатів
» Змішування та суміші
» Пакування
» Послуги

4 професіональні галузі 
групи Donau Chemie



Ми - поряд



Сучасні виробничі потужності та 
термінали

Brückl PhilippinenUngarn



Техніка для води - ми робимо воду 
чистою!!

• Обробка питної води та стоків

• 4. ступінь очистки з активним вугіллям

• Контроль запаху та корозії

• Кондиціонування осаду

• Підготовка води

• Рішення для паперової промисловості

• Оптимізація процесів виробництва біогазу

• Підготовка води для басейнів

Продукти

• Надійність постачання

• Компетентна консультація завдяки 
власному виробництву

• Повний спектр лаб. аналізів

• Консультації та навчання з питань безпеки 
та використання

• Багаторічний ноу-хау

Переваги

Виробництво преципітатів та флокулянтів для хлоридів заліза та алюмінію



» Гарантована якість завдяки великому досвіду та власному виробництву

» Добре обладнані лабораторії з новітніми технологіями

» Власний випробувальний реактор для розробки продукції

» Аналітичні дослідження проблем конкретного замовника

» Безпека застосування через постійне навчання

» Консультація та технічна підтримка

Конкурентні переваги для наших 
клієнтів



» -коагулянти залізовмістні (Donau Klar smart);

» -коагулянти алюміневмістні (Donau PAC activis).

» Наші коагулянти відрізняються:

» -високою ефективністю в роботі;

» -низькими дозами при практичному застосуванні;

» -низькими показниками залишкового алюмінію або заліза;

» -високою стабільністю якості;

» -практично не коригує рН;

» -щадно відноситься до металевих поверхонь трубопроводів;

» -коагулянти поставляється в робочому розчині готовому до практичного -застосування, що дозволяє 

автоматизувати процес дозації та обліку продукту.

»

Презентація ТОВ «КЕХІМ»



» Фірма надає наступні послуги:

» -проведення лабораторних випробувань в умовах клієнта з метою підбору оптимального реагенту і його дози або групи 

реагентів;

» -підбір і постачання дозуючих пристроїв;

» -доставка реагентів замовнику;

» -проведення промислових випробувань з підібраними реагентами;

» -виконання робот по налаштуванні та запуску флотаторів;

» -визначення оптимальних точок дозування реагентів;

» -техніко-технологічні рекомендації та консультації при зміні умов роботи на всьому протязі використання реагентів;

» -підбор, поставка та встановлення насосного обладнання;

» -гарантійне та постгарантійне обслуговування;

» -технічне консультування клієнтів.

ТОВ «КЕХІМ»



» Послуги з модернізації існуючих комплексів очисних споруд (КОС)

» ТОВ "КЕХIМ" має досвід надання послуг пов'язаних з розробкою і реалізацією проектів, для таких 

галузей як охорона навколишнього середовища та розвиток комунальної інфраструктури.

» Компанія спеціалізується на модернізації, реконструкції, будівництві нових об'єктів:

» комплексні / компактні споруди з очищення стічних вод продуктивністю: від 10 м³/добу до 1000 

м³/добу,

» комунальні системи зі складування, сегрегації, утилізації комунальних та промислових відходів.

» Роботи можуть проводиться в цілому на комплексі, блочно або поставка окремих вузлів.

ТОВ «КЕХІМ»


